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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Geografia 

Quantidade de Questões 12 Questões 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) consultada(s) para a 
realização da Atividade: 

Apostila 3 ( Capítulos 7, 8 e 9 ) 

Data que foi postado o trabalho 07/10/2020 

Data limite para entrega do trabalho 14/10/2020 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho Vieirasandro25@hotmail.com 

OBSERVAÇOES  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 
 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário estipulado no 
cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os direcionamentos 
indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail do professor (PRESTE 
BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o aluno não tenha um scanner, e não consiga em 
hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail 
especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo do 3º bimestre que o 
aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

 Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo Messenger do Facebook do 
Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!  

 Equipe CAQ 

 
 
 
 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo de Geografia - Professor(a): Sandro 
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Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 



Pág         /  1 2 

Questão 1:  Observe a imagem ao lado e assinale o tipo de agricultura a ela correspondente:  

 

a) Agricultura extensiva 

b) Plantations 

c) Agricultura de jardinagem 

d) Agricultura itinerante 

 

Questão 2: O modelo de agricultura moderna reflete o espaço geográfico rural da Terceira Revolução Industrial ao basear 

o crescimento de sua produtividade com a adoção de tecnologias modernas. Cite duas destas tecnologias modernas.  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 3: Relacione os modelos agrícolas as suas respectivas características. 

 

a) MODERNA OVINOCULTURA AUSTRALIANA E NEOZELANDESA 

b) AGRICULTURA MODERNA NA ÍNDIA 

c) AGRICULTURA MODERNA NO JAPÃO 

d) AGRICULTURA MODERNA E IRRIGADA DE ISRAEL 

 

(     ) Mistura de conhecimentos e métodos milenares com o uso de tecnologia moderna, a falta de espaços com 

inventividade no cultivo em diferentes superfícies 

(     ) Nos kibutzim, a terra e os fatores de produção pertencem a comunidade, que se utiliza de recursos modernos e 

obtém safras de elevada produtividade 

(     ) São grandes criadores e exportadores de ovelhas, com intensa pesquisa em genética, cooperativa de produtores, 

qualidade no manejo das pastagens, investimentos em pesquisa visando métodos sustentáveis para gerenciar a pecuária. 

(     ) Aplica-se a Revolução Verde, desde 1960, baseando-se na pesquisa de sementes, fertilização do solo e o uso de 

máquinas e defensivos agrícolas, como o propósito de aumento da produtividade. 

 

Questão 4: Leia a frase abaixo, e complete a lacuna com o termo apropriado assinalando a alternativa correta.  

 

“ O novo arranjo espacial organizado pela _____________________ logo atravessou o Canal da Mancha e o Mar 

do Norte, espalhando-se pela parte continental da Europa, principalmente nas proximidades das minas de cravão” 

 

a) Revolução Urbana      b) Revolução Rural     c) Revolução Industrial      d) Revolução Política 

 

Questão 5: Dentre as alternativas abaixo, NÃO podemos assinalar como um exemplo de cidade sustentável.  

 

a) Zurique       b) Cingapura        c) Melbourne        d) Cairo 

 

Questão 6: A combinação dos fenômenos de urbanização e industrialização que cerca duzentos anos antes havia se 

desencadeado na Europa, tem início com força na periferia econômica do mundo, a partir de 50. Se caracterizando 

como segundo surto de urbanização, que marcou e formou metrópoles na América Latina e em outras partes do 

mundo. 
Cite o nome de outro continente do mundo, que também apresentou um número crescente de metrópoles, além da 

América Latina, neste segundo surto de urbanização. E indique uma característica deste surto de urbanização.  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 7: A primeira revolução industrial se caracterizou, dentre outros motivos, pelo desenvolvimento de novas 

ferramentas, fontes de energia e setores industriais, surgidos principalmente a partir da segunda metade do século XVIII 

para o século XIX. Sobre a fonte de energia que impulsionou a primeira revolução industrial, aponte a alternativa abaixo 

que está  correta.  

 

a) petróleo            b) carvão mineral           c) energia nuclear           d) xisto betuminoso 
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Questão 8: Desde, pelo menos, a década de 1980, a China vem ganhando espaço no comércio mundial. No início do 

século XXI, ela até pode ser denominada a “oficina do mundo”, tamanha a participação dos produtos fabricados na China 

no comércio mundial. Dentre as razões para o sucesso desse país no comércio mundial, destaca-se:  

 

a) a exploração intensiva dos recursos naturais abundantes no seu território, principalmente o minério de ferro e o 

petróleo. 

b) o moderno sistema de produção agrícola, desenvolvido a partir da coletivização na época da revolução comunista, 

baseado no uso intensivo de máquinas e fertilizantes. 

c) a especialização da indústria chinesa em bens de capital, como máquinas e equipamentos, pois são setores que exigem 

menores investimentos de capital. 

d) criação das Zonas Econômicas Especiais (ZEE): áreas destinadas à atração de empresas transnacionais através de 

incentivos para a exportação, como isenção de impostos. 

 

Questão 9: A União Europeia (EU) entrou em vigor em novembro de 1992, de acordo com o chamado Tratado de 

Maastricht, assinado em dezembro de 1991. É constituída por um bloco de países europeus ocidentais que visa a: ( Valor 

Total 1,0 ponto ) 

 

a) Estabelecer critérios para a redução da imigração e manter a alta qualidade de vida existente na Europa. 

b) Consolidar a economia entre os países-membros, tornando-os um mercado único e altamente competitivo no mundo. 

c) Combater e erradicar o fundamentalismo religioso muçulmano, com a tomada de medidas antiterroristas. 

d) Impedir o crescimento econômico de países emergentes, como a China, e competir com o forte e tradicional mercado 

norte-americano. 

 

Questão 10: Após a Segunda Guerra Mundial, além de se formarem os grandes blocos, diversos países se reuniram em 

organizações geopolíticas e econômicas, constituindo blocos econômicos regionais de diversos tipos. 

 

Considerando a integração econômica que ocorre no interior dos blocos regionais, relacione as colunas. 

1 - Mercado Comum 

2 - Zona de livre comércio 

3 - União aduaneira 

(__) Circulação de bens com taxas alfandegárias reduzidas ou eliminadas. 

(__) Padronização de tarifas para diversos itens relacionados ao comércio com 

países que não pertencem ao bloco. 

(__) Livre circulação comercial e financeira de pessoas, bens e serviços. 

Assinale a sequência correta. ( Valor Total 1,0 ponto ) 

a) 1, 2, 3.                               b) 3, 2, 1.                            c) 2, 3, 1.                            d) 2,1, 3. 

 

 

Questão 11: A Apec, apesar de ser considerada um bloco econômico que reúne as principais potências do mundo, ainda 

não possui uma ampla dinamicidade, haja vista que foi criada em 1994. Assim, é possível dizer que esse acordo comercial 

ainda está em sua fase inicial, denominada por: ( Valor Total 0,5 ponto ) 

 

a) União Aduaneira   b) Zona de livre comércio   c) Mercado Comum    d) Região alfandegária 

 

 

Questão 12: Observe a charge ao lado: 

Considerando a história recente da União Europeia, a charge pode 

ter o seguinte título:  

( Valor Total 1,0 ponto ) 

 

a) Isolamento do Reino Unido durante a 2ª Guerra Mundial;  

b) Saída do Reino Unido da União Europeia;  

c) Emigrantes britânicos em direção ao Canadá;  

d) Invasão de refugiados nas ilhas britânicas;  
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Gabarito 

 

1 – C 

 

2 – Das tecnologias modernas que identificamos nos países desenvolvidos e em alguns países subdesenvolvidos 

como o Brasil, temos o uso de máquinas, o uso de aviões, o uso de drones, o uso da computação, o uso de satélites, o 

uso da irrigação, o uso de celulares e aplicativos, o uso de fertilizantes e adubos, o uso da biotecnologia para 

selecionar sementes, o uso da genética na obtenção de organismos geneticamente modificados.   

 

3 – Sequência correta ( C – D – A – B ) 

 

4 – C 

 

5 – D 

 

6 – O continente asiático também se destacou num grande surto do processo de urbanização em fins do século XX, 

num segundo momento destacando o grande crescimento populacional em números absolutos, o intenso processo 

de êxodo rural estimulado pela mecanização e a expulsão do trabalhador rural paras as cidades, com a atração de 

empregos nas cidades ofertada pelo setor terciário. 

 

7 – B 

 

8 – D 

 

9 – B 

 

10 – C 

 

11 – B 

 

12 - B 


